Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-03-191/2016-1
Датум: 12. фебруар 2016. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу чл. 35. став 2. и
62. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и
95/13), доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности у циљу испитивања
концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о
заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем
непосредне контроле од стране друштва „Banca Intesa“ А.Д., са седиштем на адреси
ул. Милентија Поповића 7б, Нови Београд, регистрованог у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под матичним бројем 07759231, над делом имовине,
непокретношћу односно пословном зградом друштва „Delta Holding“ д.о.о.,
регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним
бројем 17156730, са седиштем на адреси ул. Милентија Поповића 7б, Нови Београд.
II
ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или
другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању релевантног
чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе Комисији за
заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.
III
Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет
страни Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
На основу јавно доступних информација преузетих са званичне Интернет
странице друштва „Banca Intesa“ А.Д. 08. фебруара 2016. године, и из саопштења за
јавност овог друштва од 27. новембра 2015. године, Комисија за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дошла је до сазнања, да је друштво
„Banca Intesa“ А.Д., са седиштем на адреси ул. Милентија Поповића 7б, Нови
Београд, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 07759231, преузело непосредну контролу над делом имовине
друштва „Delta Holding“ д.о.о., са седиштем на адреси ул. Милентија Поповића 7б,
Нови Београд, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије
под матичним бројем 17156730. Са становишта суштине саме пословне
трансакције, Комисија је констатовала да куповина пословне зграде у ул.
Милентија Поповића бр.7б Нови Београд, површине 16.500m2 представља
концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона о заштити конкуренције (у
даљем тексту: Закон).
Када је реч о испуњености финансијских услова за пријаву ове
концентрације Комисији ради њеног одобрења, прописаних у члану 61. Закона,
треба имати у виду да су и друштво „Banca Intesa“ А.Д. и читава група „IntesaSanpaolo“ у чијем саставу ово друштво послује, на светском тржишту и на тржишту
Републике Србије, у 2014. години, као календарској години која претходи години у
којој је закључен купопродајни уговор као правни основ ове концентрације,
остварили приходе вишеструко веће од износа прописаних Законом, као услова за
постојање обавезе пријаве концентрације.
Из претходно наведеног, може се закључити да ова пословна трансакција
представља концентрацију која је реализована без сагласности Комисије за заштиту
конкуренције, односно да „Banca Intesa“ А.Д., и поред тога што је постојала
законска обавеза да пријави ову концентрацију Комисији ради њеног одобрења, то
није учинила.
Сходно претходно изнетом, а у складу са одредбама члана 17. став 1. тачка
2., члана 61. став 1. тачка 1. и члана 63. став 1. тачка 1. Закона, Комисија је
утврдила да је постојала обавеза пријаве концентрације од стране друштва „Banca
Intesa“ А.Д, а у вези успостављене контроле над делом имовине друштва „Delta
Holding“ д.о.о.
Комисија је провером, такође, утврдила да јој наведена концентрација, до
дана доношења овог Закључка, није пријављена ради испитивања у складу са
Законом.
У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају
поступљено супротно одредбама члана 63. Закона, као и дозвољеност ове
концентрације у складу са чланом 19. Закона, којим је прописано да су
концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле,
нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито
2

ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или
јачања доминантног положаја.
Одредбом члана 35. Закона прописано је да Комисија покреће поступак
испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, када на основу
достављених иницијатива, информација и других расположивих података,
основано претпостави постојање повреде конкуренције, као и у случају испитивања
концентрације у смислу члана 62. Закона.
Члан 62. став 1. Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може
спровести испитивање концентрације ако основано претпостави да та
концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона, као и у
случају друге концентрације која није одобрена у складу са Законом.
На основу чл. 35. став 1. и 62 став 1. Закона одлучено је као у ставу I
диспозитива.
На основу члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива.
На основу члана 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није допуштена посебна жалба, али се исти може оспоравати
у управном спору по тужби против коначног решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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